
 شانه ارزان قیمت: 077فرش 

فرش کاالیی است که لزوم استفاده آن در هر منزل ایرانی به چشم میخورد ، لذا انتخاب یک فرش با کیفیت ولی ارزان قیمت 

 بسیار مهم می باشد.

 نی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.امروزه بدلیل نرخ باالی دالر و ارز در بازار ایران ، قیمت فرش ماشی

 0077شانه و یا فرش  0077شانه روی اورده اند تا خرید فرش  077لذا مردم بدلیل قیمت باالی فرش ماشینی به خرید فرش 

 شانه

 شانه ارزان قیمت بسیار مورد عالقه مردم قرار گرفته است. 077لذا پیدا کردن فرش 

 ان و در عین حال با کیفیت پیدا کنیم؟شانه ارز 077اما اینکه چگونه فرش 

 نکاتی که باید در خرید فرش در نظر بگیریم:

 اول از همه کیفیت فرش را بررسی کنیم. (0

 دوم اینکه محل خرید فرش را مشخص کنیم. (0

 دو مورد باال را در ادامه مقاله بطور کامل شرح می دهیم.

 کیفیت فرش را بررسی کنید.

 عوامل دخیل بر کیفیت فرش ) چه کیفیت ظاهری و چه کیفیت باطنی ( گسترده هستند.

 ترین آنها به شرح زیر است:از بین این عوامل ، مهم

 نخ فرش ماشینی 

 شانه و تراکم فرش 

  شانه واقعی 077تشخیص فرش 

 پالت رنگ بندی فرش 

 نخ فرش ماشینی:

 نخ فرش ماشینی از الیاف مصنوعی می باشد اما نخ فرش دستباف باید از الیاف طبیعی باشد.

 ای مصنوعی متنوعی روانه بازار فرش شدند از جمله:بدلیل بافت ماشینی فرش ، الیاف ه

 نخ اکرولیک هیت ست شده 

 نخ پلی استر هیت ست شده 

 نخ ورژن 

 BCF 

 تک نخ 

در بین الیاف های مصنوعی نام برده شده ، نخ اکرولیک هیت ست شده بهترین و با کیفیت ترین الیاف مصنوعی محسوب می 

 شود.

 این الیاف بسیار مقاوم است و جذب رطوبتی باال و مقاومت باال در برابر گرما دارد.

 باف گونه را میدهد.همچنین بافت نخ اکرولیک در بافت فرش ماشینی ، به فرش ماشینی ظاهری دست

 سعی کنید در بافت فرش ماشینی ، بهترین الیاف را انتخاب کنید و توانایی تشخیص نخ اکرولیک هیت ست شده را داشته باشید.

 تشخیص نخ اکرولیک در بافت فرش با سه روش:



 بو کردن 

 نلمس کرد 

 آتش زدن 

 بو کردن:

 نخ اکرولیک بافتی شبیه به کراتین و مو دارد ، لذا بوی مواد نفتی و پالستیکی نباید در بافت فرش حس شود.

 لمس کردن:

 فرش اکرولیک بسیار نرم و شبیه به پشم و پنبه است و لذا حس زبری و چسبندگی نباید از زیر دست حس شود.

 آتش زدن:

 گوشه ای از نخ فرش را آتش بزنید ، خاکستر حاصله از الیاف اکرولیک باید پودر شود وسفت نباشد.

 شانه و تراکم فرش ماشینی:

 شانه و تراکم فرش ماشینی نیز هم بر کیفیت فرش و هم بر قیمت فرش تاثیر می گذارد.

 کیفیت ظاهری فرش می باشد. شانه فرش تاثیر گزار بر

 تراکم فرش نیز تاثیرگزار بر کیفیت باطنی فرش می باشد.

 انتخاب شانه و تراکم فرش کامال بسته به سلیقه مشتری دارد.

 اما آنچه که از شانه و تراکم فرش مهم تر است این است که پیاده سازی دقیق شانه و تراکم است.

 نایی تشخیص شانه و تراکم فرش را داشته باشید.همچنین شما باید توا

 را چطور تشخیص دهیم؟ 0077شانه تراکم  0077مثال فرش 

 007لذا کافیست ده سانت از عرض فرش را جدا کرده و گره باشد،  0077در عرض صد سانت فرش شانه یعنی  0077فرش 

 اشید.گره داشته ب

گره  007گره باشد ، لذا کافیست ده سانت از طول فرش را جدا کرده و  0077یعنی در طول صد سانت فرش  0077و تراکم 

 داشته باشید.

 شانه اصل: 077تشخیص فرش 

 غالب کرد. 077شانه بگونه ای است که انواع شانه و تراکم پایین تر را میتوان بجای فرش ماشینی  077فرش 

 شانه اصل بفروش می رسانند. 077را براحتی به قیمت فرش  077با شانه و تراکم پایین تر از لذا فرش های 

 شانه تعریف می شود: 077سه نوع بافت برای فرش 

i.  شانه تبدیلی 077فرش 

ii.  شانه 077فرش طرح 

iii.  شانه واقعی 077فرش 

 شانه تبدیلی: 077فرش 

 را به دستگاه می دهند. 077تنظیم کرده و نقشه فرش  007تا  077شانه را روی شانه  077دستگاه بافت فرش 

 از نخ های کیفیت متوسط و رو به پایین استفاده می شود.شانه تبدیلی  077در این روش بیشتر فرش های 



 شانه: 077فرش طرح 

 شانه  077اما در نقشه  است شانه 077شانه دقیقا همان فرش  077فرش طرح 

 کیفیت پایینی دارند.شانه بدلیل بافت نخ های ورژن و پلی استر  077ای طرح هفرش 

 شانه واقعی: 077فرش 

 استفاده می شود. 077شانه واقعی دستگاه مخصوص به خود را دارد و از دستگاه بافنده فرش  077فرش 

 هیت ست شده استفاده می شود.شانه واقعی از الیاف اکرولیک  077فرش 

 پالت رنگ بندی فرش:

 پالت رنگ بندی فرش ، نخ های رنگی بکار رفته در فرش ماشینی می باشد.

 نخ های رنگی فرش هرچه بیشتر باشد ، فرش زیباتری را خواهیم داشت.

 اما آنچه که در پالت رنگ بندی فرش مهم است ثبات نخ های رنگی فرش است.

 شخیص ثبات رنگ فرش را داشته باشیمو باید توانایی ت

 یک روش بسیار ساده جهت تشخیص ثبات رنگ بندی فرش :

 این است که یک پارچه سفید و نمناک برداشته ، و محکم روی فرش بکشید.

 اگر پارچه سفید رنگی نشد ، فرش شما ثبات رنگی خوبی ندارد.

 نوع خرید فرش را بررسی کنید:

 ماشینی را مشخص کنید که در خرید فرش روش های مختلفی وجود دارد از جمله:ع خرید فرش نو

A. خرید سنتی فرش 

B. خرید از مراکز معتبر 

C. خرید اینترنتی فرش 

 خرید سنتی فرش:

 خرید سنتی فرش خرید از مغازه دار و خرید از کارخانه تولیدی فرش ماشینی می باشد.

 رید مستقیم درب کارخانه که این روش جز بهترین روش خرید فرش است.خرید از کارخانه یعنی خ

در خرید از درب کارخانه از نزدیک شاهد بافت فرش ماشینی خواهید بود و هم از کیفیت فرش و هم از قیمت فرش مطمین 

 خواهید بود.

 سخت خواهد بود. کارخانهاما اگر کارخانه تولیدی فرش ماشینی دور باشد ، رفتن به درب 

 خرید از مراکز معتبر:

 خرید از مراکز معتبر خرید فرش از دیجی کاال , شهر فرش , بازار فرش می باشد.

 این مراکز به نام و معتبر هستند ولی مطمینن به قیمت تولیدی و مستقیم از درب کارخانه نخواهد بود.

 اما در عوض به این مراکز دسترسی کاملی خواهیم داشت.

 ید اینترنتی فرش:خر



 بدلیل پیشرفت تکتولوژی انواع فروشگاه های مجازی افتتاح شده اند که انواع محصوالت حتی خوراکی را به فروش می رسانند.

 اگر فروشگاه های اینترنتی فرش ماشینی ، زیر نظر مستقیم کارخانه باشند یک خرید بسیار عالی خواهد بود.

 ه تولیدی فرش ارتباط برقرار می کنید.شما بصورت مجازی با کارخان

 و از درب منزل خرید فرش ماشینی را انجام می دهید بدون صرف هزینه زمان و هزینه راه

 کلمات کلیدی:

شانه نگین  077شانه ارزان قیمت , فرش  077شانه , فرش  077شانه , قیمت فرش  077شانه کاشان , خرید فرش  077فرش 

 فرش ماشینی , قیمت فرش ماشینی , خرید فرش , خرید فرش ماشینی , فرش ماشینی کاشان , فرش ماشینی نگین مشهدمشهد , 


